
 

„Regulamin Zimowiska 2018” 

 

Bielawa, dnia 5 listopada 2018r.  

 

1. Nazwa zadania 

 Organizacja wypoczynku w formie zimowiska dla młodzieży z terenu miasta Bielawy i 

okolic. 

2. Miejsce wykonywania zadania 

 Miasto Bielawa i okolice   

3. Cel zadania 

 Zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej 

dzieciom i młodzieży w czasie zimowych ferii.  

 Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży takich 

jak: sporty zimowe. 

4. Opłata:  

 Zadanie zgodne z kosztorysem:  

 Koszt jednego turnusu (5 dni) - 350 zł dla mieszkańców Bielawy   

 Koszt jednego turnusu (5 dni) - 500 zł dla osób z innych miejscowości.  

 Opłaty wpłacamy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zimowiska: 

Konto: BZ WBK O/BIELAWA  

13 1090 2284 0000 0001 1896 1299 z dopiskiem „Zimowisko 2018” podając imię i 

nazwisko osoby biorącej udział w zimowisku. 

 W kasie Pływalni „Aquarius” - proszę zachować paragon. 

5. Organizator:  

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 

6. Termin:  

 I Turnus - 15-19.01.2018r.  

 II Turnus - 22-26.01.2018r 

7. Miejsce:  

 Miasto Bielawa i okolice, w zależności od warunków śniegowych (Rzeczka - wyciągi 

Górnik, Na Stoku,)  

 Miejsce zapisów: Pływalnia Miejska Aquarius - sekretariat 

 Wiek uczestników: Dzieci i młodzież szkolna wieku 7-14 lat. 



 Liczba uczestników: 80 osób  

 Wyżywienie: Dwudaniowy obiad 

 Sprzęt: Ubiór sportowy przystosowany do uprawianej dyscypliny. Niezbędny jest kask 

ochronny. 

8. Obowiązki uczestnika półkolonii: 

 Stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez 

opiekunów oraz instruktorów, 

 Stosowanie się do poleceń kierownika, wychowawcy i instruktorów półkolonii,  

 Branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie 

turnusu.  

 Przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia  

 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub 

zdrowia uczestnika półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika lub 

wychowawcy półkolonii, 

 Kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków,  

 Uczestnik za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu może być ukarany: 

 Upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy, 

 Upomnieniem i naganą przez kierownika zimowiska, 

 Wydaleniem z zimowiska bez zwrotu poniesionych kosztów. 

9. Program zimowiska: 

 Każdy dzień zimowiska zaczyna się o godzinie 8: 30 i trwa do godziny 15: 00 z przerwą 

na posiłek około godziny 12:30 - 13:30. 

 Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę i będą miały charakter 

rekreacyjny. Uczestnik zimowiska będzie miał okazje podszkolić swoje umiejętności z 

zakresu narciarstwa lub snowboardu. 

 Poprzez zajęcia sportowe chcemy również promować wartości przekazywane dzięki 

uprawianiu sportu, takie jak: praca w zespole, solidarność, pokazanie negatywnych 

skutków uzależnień, tolerancja czy stosowanie zasad fair-play. Jednym słowem wszystko 

to, co wiąże się z pojęciem „wychowanie przez sport”. 

 Narciarstwo i snowboard to dyscypliny zimowe coraz bardziej popularne w naszym kraju 

i z roku na rok uprawia je coraz to więcej miłośników białego szaleństwa. Również my, 

jako organizator zimowiska pragniemy zachęcić młodych ludzi do uprawiania tych 

dyscyplin  sportowych.  

 W przypadku braku śniegu organizator zapewnia szereg innych atrakcji, 



10. Postanowienia Końcowe: 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 stycznia 2018r. o godz. 19: 00 na Pływalni 

Miejskiej „Aquarius” 

 Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz 

osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni. 

 Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego 

opiekunowie prawni.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który 

dostępny będzie do wglądu u Kierownika półkolonii.  

 W przypadku niesprzyjających warunków (brak śniegu), organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany ustalonego programu zajęć. 

 Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika 

półkolonii 

 

 

Marcin Rak 

Dyrektor Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Bielawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


